
PA\736482EL.doc PE409.763v01-00

EL EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
2004 










 2009

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

2008/2121(ΙΝΙ)

28.7.2008

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 
2001/29/ΕΚ σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος 
του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας
2008/2121(ΙΝΙ))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Janelly Fourtou



PA\736482EL.doc 2/3 PE409.763v01-00

EL

PA_Legam



PA\736482EL.doc 3/3 PE409.763v01-00

EL

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υπενθυμίζει ότι η προστασία του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών 
δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την 
ανάπτυξη της οικονομικής ζωής της εσωτερικής αγοράς 

2. παρατηρεί ότι η πρώτη αυτή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 5, 6 και 8 της 
οδηγίας 2001/29/ΕΚ δεν επιτρέπει μία σημαντική αξιολόγηση, λόγω της αργοπορημένης 
μεταφοράς από τα κράτη μέλη·

3. επιθυμεί η Επιτροπή να διαθέσει περισσότερο χρόνο ώστε να συντάξει έναν πιο πλήρη 
κατάλογο των μέτρων μεταφοράς και της μελλοντικής νομολογίας·

4. εκτιμά ότι η εφαρμογή της οδηγίας αυτής πρέπει να γίνει σε ευρύτερο πλαίσιο, κυρίως δε 
να λάβει υπόψη τις σχετικές με το ηλεκτρονικό εμπόριο διατάξεις της οδηγίας 
2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 
σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, 
ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά1, την οδηγία 2004/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με την 
επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας2 και τις διατάξεις τις σχετικές με την 
προστασία των δεδομένων της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών3·

5. είναι υπέρ ενός συστήματος βασιζόμενου στη διαιτησία, τη διαμεσολάβηση ή την 
αυτορρύθμιση στο οποίο να εμπλέκονται διάφοροι παράγοντες του ψηφιακού κόσμου·

6. εκτιμά αφενός ότι η εκπαίδευση και η συνειδητοποίηση είναι καίριας σημασίας και καλεί, 
αφετέρου, την Επιτροπή να βεβαιωθεί για τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα των 
συστημάτων διαχείρισης των ψηφιακών δικαιωμάτων.

                                               
1 ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1
2 ΕΕ L 157 της 30.4.2004, σ. 45
3 ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31
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